
REFERAT FRA ÅRSMØTE I VADSØ BRIDGEKLUBB TIRSDAG 19.06.2012, RICA 

HOTEL VADSØ. 

 

Frammøtt:  17 medlemmer. 

 

SAK 1   GODKJENNING AV INNKALLING 

- Trond Rasvik ønsker å ta opp en sak under møtet. 

- E-maillista er ikke oppdatert 

 

SAK 2 VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR 

- Møteleder -   Knut Busk 

- Sekretær  -   Ranja Sivertsvik 

 

SAK 3 GJENNOMGANG AV ÅRSBERETNING 

- Årsberetningen ble lest opp av møteleder 

- Det kom spørsmål om klubben har medlemmer som ikke er betalende. Det ble opplyst at det 

her er snakk om tre pensjonister som ikke er aktiv i klubben lenger.  Det er ønskelig å ha dem 

som medlemmer fortsatt, pga. ”lang og tro tjeneste”.  

- En skrivefeil rettes (Asbjørn Anthonsen, ikke Bernhardsen, i parfinalen 2011). 

Årsberetning m/ endring enstemmig vedtatt. 

 

SAK 4 REGNSKAP 

- Revisors beretning ble lest opp. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

SAK 5 REKRUTTERING, V/ ASBJØRN ANTHONSEN 

- Asbjørn Anthonsen orienterte om medlemsordningen som er vedtatt i forbundet: 

o kr 10 per spiller skal gå til forbundet på klubbkvelder 

o kr 25 per spiller skal gå til forbundet i kretsturneringer 

o kr 50 per spiller skal gå til forbundet i forbundsturneringer 

- Forbundet har vedtatt alkoholforbud på alle mulige offisielle spillekvelder / 

hovedturneringer. Ikke opp til klubbene å vurdere hva som er ”lovlig” på klubbkveldene. 

- Negativ utvikling i medlemsmassen over hele landet. Asbjørn anbefaler styret å avholde 

kurskvelder / nybegynnerkurs hvert år. 



- Unngå spilling i hotellkjelleren pga. mistrivsel. 

- Mulig å se etter andre lokaler? 

- Uformelle bridgesammenkomster er et mål. 

- Vis respekt for dine co-medlemmer. 

- Unngå for lange spillekvelder. 

- Lære opp flere i ”Ruter 7”. 

 

SAK 6 BUDSJETT 2012 

Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 7 VALG 

Leder    Marit Zahl Jonassen   

Nestleder   Svein Harald Johnsen   

Materialforvalter  Kjetil Persen  

Kasserer   Geir Magne Erstad 

1. varamedlem  Britt Nilsen 

2. varamedlem  Knut Busk 

Turneringsleder  Tommy Andersen 

Turneringsutvalg Tommy Andersen, Jarno Johnsen, Jan Ove Bernhardsen,  

   Knut Busk og Jørn Uno Mikkelsen 

Valgkomite   Knut Busk og Jan Ove Bernhardsen 

Revisor   Jan Wengen 

 

 

Ranja Sivertsvik 

møtesekretær 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Referatet godkjent av Kjetil Persen og Tore Sundfær 


